
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Γραμματέας Τμήματος: Ρένα Καλαϊτζάκη

Γραμματεία Προπτυχιακών Μέλη ΕΤΕΠ – Εργαστηριακό Προσωπικό
Στέλλα Συντιχάκη Νίκος Κρασσάς
Συραγώ Τσιαμπαλού Γιάννης Σουρλαντζής

Παναγιώτης Βαβίλης
Γραμματεία Μεταπτυχιακών 
Γκέλυ Κοσμά

Διοικητικό Προσωπικό
Μαρία Σαβιολάκη
Νίκος Τσατσάκης



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1. Να σας δώσουμε βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρετε από την αρχή
2. Να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες προς φοιτητές 
3. Να απαντήσουμε ερωτήσεις
4. Να ζητήσετε διευκρινίσεις 



ΣΠΟΥΔΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
• προσφερόμενα μαθήματα

• προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου

• τον τρόπο υπολογισμού του ΜέσουΌρου βαθμολογίας

• δυνατότητες βελτίωσης βαθμολογίας

• Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Διαδικασία και πρόγραμμα συναντήσεων

https://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=undergrad_regulation&openmenu=demoAcc3&lang=gr
https://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=model_program&amp;openmenu=demoAcc3&amp;lang=gr
https://www.csd.uoc.gr/index.jsp?custom=MeetYourAdvisor2021&lang=gr


ΧΩΡΟΙ

• 2 αμφιθέατρα

• 7 αίθουσες διδασκαλίας

• 2 αίθουσες σεμιναρίων

• Αναγνωστήριο

• 3 εργαστήρια υπολογιστών

• Κυλικείο

• Βιβλιοθήκη σε χωριστό κτίριο

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• Ιστοσελίδα – πολύ σημαντικό να ενημερώνεσθε καθημερινά, η 
ιστοσελίδα του Τμήματος είναι πάντα ενημερωμένη 

• E-mail

• Student web

• Facebook – twitter – Instagram …..



ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL

• ιδρυματικό e-mail στο csd.uoc.gr δίνεται στους φοιτητές από τους υπεύθυνους
συστημάτων τουΤμήματος (csd****@csd.uoc.gr).

• οδηγίες δίνονται στα πλαίσια του μαθήματος ΗΥ-100

• η μέσω e-mail επικοινωνία σας με τοΤμήμα πρέπει να γίνεται πάντα από αυτή τη
διεύθυνση, με την αναφορά του ονόματος σας

• Η διεύθυνση της Γραμματείας είναι ugram@csd.uoc.gr (προσοχή μην το μπερδέψετε με το
ugrads@csd.uoc.gr που είναι η mailing list όλων των προπτυχιακών φοιτητών!!)

• Κρατάτε τα emails της Γραμματείας χωριστά και μην τα σβήνετε για αρκετό καιρό

• Τα emails που στέλνει η Γραμματεία στις ιδρυματικές διευθύνσεις των φοιτητών 
θεωρούνται αναγνωσμένα.

mailto:ugram@csd.uoc.gr
mailto:ugram@csd.uoc.gr


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΤΜΗΜΑΤΟΣ
www.csd.uoc.gr

http://www.csd.uoc.gr/


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
https://www.uoc.gr/

https://www.uoc.gr/


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργεί από το 2003 το Συμβουλευτικό Κέντρο
Φοιτητών, που σκοπό έχει, μεταξύ άλλων,

• την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος

• τη στήριξη των φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (όπως πχ
ιδιαίτερες εξετάσεις λόγω δυσλεξίας)



ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

• O Συνήγορος του φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή 
διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της 
νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας 
και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.Για τους δικαιούμενους , η σίτιση
είναι δωρεάν.

Στοιχεία επικοινωνίας
Ευγένιος Δαφνής
Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης
email: sinigoros.foititi@uoc.gr

https://www.uoc.gr/studies-at-uni/tutor/synigoros.html
mailto:sinigoros.foititi@uoc.gr


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ !


